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Os espectáculos de Pedro
Tochas não são produtos
para as comunidades
portugueses lá fora,
mas globais

Tochas
o inovador
Vasco Sousa | inovar• te | dg@inovarte.net

Premiado em Halifax (Canadá) num festival de artistas de rua como “o melhor penteado”, destaca que só
poderemos ser produtivos “fazendo aquilo que simultaneamente gostamos e acreditamos”. Fica aqui o perfil de
um inovador que assumiu que continua a “roubar cerejas”: Pedro Tochas, 35 anos, um humorista 100% nacional
Poderia ter sido uma Frize, a marca pela qual já deu a
cara, mas o Sumol Laranja foi a bebida escolhida por
este genuíno humorista inovador; poderia ter sido
uma entrevista com tranquilidade, talvez pergunta
e resposta, quem sabe, mas Pedro Nuno Simões
Lopes dos Santos, o nome que tem no bilhete de
identidade, respondeu-nos em sketches, improvisados no momento num bar da praça, no centro
da vila de Avelar. Na mítica
íítica Orxestra Pitagórica, um
misto de tuna, orquestra e irreverência na música,
performance e indumentária com mais de cem anos
de existência, ficou conhecido por “malabarista das
tochas”. Enquanto estudava Engenharia Química,

com uma rápida passagem por Gestão, a “morte de um amigo próximo”
acelerou a urgência de “seguir o sonho”, do “porque não arriscar”, como
confidenciou em público no seu último espectáculo no Porto, no Teatro
Campo Alegre. Em 1994 assume-se como artista de rua, conseguindo
uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian para estudar em Inglaterra, na Academia de Artes de Circo e Teatro Físico.
í
ísico.

Desde logo destaca-se a atitude como este encara o processo criativo.
Pedro Tochas “parte do acaso” para construção de histórias, ou seja,
centra-se “não no fim mas no processo”. Deu-nos um exemplo: “vou
na rua descontraidamente é à medida que me cruzo com pessoas ou
objectos construo, no momento, a história”. No fundo, cada uma das
ideias, espectáculos que desenvolve, obedece a uma lógica dinâmica,
pouco estruturada (no bom sentido) e com uma escala internacional,
ou seja, pensado para fazer rir tanto em Portugal como no estrangeiro.
Este é o caso do espectáculo “Palhaço Escultor”, a que Pedro Tochas
se refere, de forma irónica, como “a sua peça mais premiada de sempre, por ter sido a única”. É que muitas da “cenas” foram gradualmente
afinadas depois de performances na Suécia, Nova Zelândia, Estados
Unidos. Este não é um produto desenvolvido para as “comunidades
portugueses lá fora mas para ser um produto global”. Este testar das
especificidades culturais e sociais em cada um destes países permitiu
uma melhor gestão das sensibilidades particulares, tornando-o mais
pleno na forma como “toca” o público.
Esta abertura ao mundo, como segundo ingrediente desta receita,
implica uma mobilidade internacional em contínuo. Um problema para
quem não tem carta de condução? Não, uma oportunidade para se
sentir mais próximo do seu palco e dos seus “actores”, isto é, da rua e
das pessoas. Como Pedro Tochas refere, nada melhor do que “andar à
deriva por Nova Iorque e integrar excursões de chineses”. Este sentir
do palpitar global é reforçado pela abrangência geográfica dos seus
espectáculos: além dos lugares mais inóspitos de norte a sul de Portugal, chegam, por exemplo, ao Canadá, Irlanda, Austrália, Singapura,
Áustria. Uma abordagem internacional que se reflecte também na sua
“quase obsessão” em receber formação e treino no exterior - desde
Bristol (Inglaterra) a Buffalo, Baltimore e Reno (Estados Unidos). Faz
questão de marcar presença nos principais festivais de humor e confessa que “para aprender um truque de cartas leia 10 livros”.

Uma receita com 6 ingredientes…

Pedro Tochas desenvolve os trabalhos na rua, sem qualquer rede,
somente com a sua pequena mochila com alguns objectos mínimos
para o espectáculo. Os actores são recrutados no público no momento,
sem entrevistas prévias – fazem-no de borla e ainda se divertem.

“Dar o corpo ao castigo”. Com esta frase, Pedro Tochas discorre
espontaneamente de uma postura experimentalista evidente, um selfmade inovador de última geração. Mas porquê agora este estrangeirismo? Já vão perceber! Vamos à receita…

Em vez de se focar numa área específica
íífica do humor, Pedro Tochas
optou por fazer formações em malabarismo, teatro físico, esculturas
com balões, dança burlesca, controlo do público, mímica, e palhaço

teatral para que o seu produto bebesse do maior
número de combinações. O seu foco está na criação. O humorista diversifica a sua oferta mantendo
um ritmo de renovação profundamente diferenciador, operando somente ajustes pontuais aos produtos que já desenvolveu.

“Sem medo de seguir o diferente”
Pedro Tochas quer que os seus espectáculos deixem de ser espectáculos formais e funcionem como
uma conversa entre amigos. Concretamente, no
último espectáculo no Teatro Campo Alegre recriaram o ambiente de rua, em que o público se sentou
em almofadas à sua volta. No final, durante mais de
uma hora, o artista respondeu a todas as perguntas
que surgiram, em plena cavaqueira. Fica aqui uma
boa fórmula para inovar com humor
humor.

A receita à Tochas
• 1kg de acaso na atitude como encara o
processo criativo
• 10 colheres de mobilidade internacional
• 1 dl de formação e treino internacional
em áreas completamente diferentes
• 0,5 kg de pragmatismo na gestão dos
recursos disponíveis para inovar
• 5 lts de foco na criação de novas ideias
em detrimento de uma exploração
exaustiva
• Arrobas de muito prazer
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